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   أواًل : الممف السياسي 

 ثالثة تستمر النرويج مممكة إلى رسمية زيارة الخميس، اً غد يوم عباس، محمود الرئيس يبدأ  
 .أيام

 سيادتو أن ،" فمسطين صوت" عبر الدبموماسية لمشؤون الرئيس مستشار الخالدي مجدي وأوضح
 الخارجية، ووزيرة الوزراء، ورئيس الممك، بأعمال القائم النرويجي العيد ولي الزيارة خالل سيمتقي

 .النرويجي البرلمان سيزور كما
 المستمر ودعميم السياسية مواقفيم عمى وشعبا وحكومة ممكا النرويج لشكر تأتي الزيارة أن وبين

 شتى في الدعم تقدم التي المانحين، أىم من بصفتيا دورىا أىمية مؤكدا وقضيتو، لشعبنا
 في المقبل 62 يوم ستنعقد التي المانحين، مجموعة ترؤسيا إلى إضافة ،"ألونروال المجاالت
 .الوزراء مستوى عمى نيويورك
 في لممشاركة نيويورك الى لمنرويج زيارة اختتام بعد سيتوجو الرئيس أن إلى الخالدي، وأشار
 وسيمقي الجاري، الشير من والعشرين السادس ظير المتحدة لألمم العامة الجمعية أعمال افتتاح
 .ىامة كممة
 مع لقاءات نيويورك، في العامة الجمعية اجتماعات ىامش عمى الرئيس، يعقد ان المقرر ومن
 رئيسة بصفتيا فييا حاضرة فمسطين تكون عالمية، وقيادات وزراء ورئيس رئيس 05 من أكثر

 .الصين+ 77الـ مجموعة
 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 

 
محمود عباس، ، عضو المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير األسبق، الفريق عبد الرزاق  رئيسالمنح 

 اليحيي، نجمة الشرف من وسام ياسر عرفات.
ومنح سيادتو الفريق اليحيى الوسام، تقديرا لمسيرتو النضالية المشرفة، وجيوده المخمصة في 

الوطن، من خالل مواقعو التي شغميا، وتثمينا لعطائو واسياماتو في الثورة ومنظمة التحرير خدمة 
 الفمسطينية.
 وكالة وفاالمصدر: 

 
 تشير االسرائيمية لالنتخابات االولية النتائج ان العالول محمود فتح حركة رئيس نائب قال  

 حممتو ركزت ان بعد سيما والعنصرية لمعدوانية كرمز نتنياىو بيا مني التي واليزيمة التراجع
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 البحر وشمال الضفة من اجزاء ضم راسيا وعمى االنتياكات من المزيد استمرار عمى االنتخابية 
 االنتخابات ىذه في فوزه حال في الميت

 القائمة حققتو الذي الحقيقي واالنجاز العربي التوحد  ،" فمسطين صوت" عبر العالول واضاف
 قانون راسيا وعمى االسرائيمية العنصرية القوانين مواجية في ميمة اماميا التي المشتركة العربية
 عمى تتفق انيا اال برامجيا في اختمفت وان الصييونية االنتخابية الكتل كافة ان مشيراً  القومية
 .الفمسطيني الوجود الغاء ومحاوالت المستوطنين وارضاء االستيطان والتوسع االحتالل تكريس

 اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 
 االسرائيمية الحكومة عمى ان،  التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة سر امين عريقات صائبد. اكد 

 الدولة اقامة وتجسيد االحتالل انياء فعمييا واالستقرار االمن ارادت اذا انيا تدرك ان الجديدة
 ارضو ومصادرة وقتمو شعبنا ايذاء عمى التنافس ان ، وستين سبعة عام حدود عمى الفمسطينية

 .وستين سبعة عام منذ جربت فاشمة سياسات عمى يدل كل
 الدولي والقانون الدولي الموقف ىو الفمسطيني الموقف ان ،" فمسطين صوت" عبر عريقات وقال

 الدول كل مع  وقعو وما االمن مجمس في الرئيس السيد طرحو وما الدولية الشرعية الى والمستند
 الوضع قضايا وحل الدولة تجسيد االحتالل انياء الدولي القانون ان اكد الذي الدولية والمنظمات

 .النيائي
 سياسية نتائج من حققو بما التاريخ سيسجمو كبيرا انتصارا حقق الرئيس السيد ان عريقات وبين
 ترامب لسياسة العالم دول كل ادانة عبر
 تنفيذ الى المتحدة لألمم والسبعين الرابعة الدورة في ايام تجتمع التي العالم دول عريقات ودعا

 عمى الحقائق وفرض بالقوة ليس الحل ان تأكيد في العالم في احتالل ألطول حد بوضع التزاماتيا
 ذات العامة والجمعية االمن مجمس وقرارات الدولية الشرعية قرارات تنفيذ عبر وانما االرض
 .  العالقة
 بجداول الصالحيات كامل لمسالم دولي مؤتمر عقد عمى العمل ضرورة عمى عريقات وشدد
 .العالقة ذات الدولية االطراف جميع بحضور محددة زمنية

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
اإلسرائيمية   لالنتخابات األولية الشيخ،عمى النتائج حسين الوزير ،المدنية الشؤون ىيئة رئيس جدد 
 ".إسرائيمي داخمي شأن بأن االنتخابات في اسرائيل ىي عمى الموقف الفمسطيني  التأكيد



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-18                   االربعاءاليوم  : 

 ينيي لمسالم، حقيقي شريك عن وأضاف الشيخ في تغريدة عمى حسابو عمى تويتر ، نبحث 
 ".الموقعة واالتفاقيات الدولية الشرعية لقرارات وفقاً  الدولتين، بحل ويؤمن االحتالل،
 تويترالمصدر: 

 والحل السالم بنيج الفمسطينية القيادة فيو تتمسك الذي الوقت في أكدت وزارة الخارجية أنو
 فإنيا اسرائيل، في حقيقي سالم شريك عن والبحث الجادة، والمفاوضات لمصراع السياسي
 الشخصية تكريس عبر الفمسطينية، القضية لتدويل والدبموماسية السياسية جيودىا بذل ستواصل
 المتحدة األمم أروقة في شعبنا لحقوق الدائم والحضور فمسطين، لدولة الدولية القانونية

 ومناىضة لشعبنا مناصرة دولية جبية أوسع حشد عمى والعمل المختمفة، ومنظماتيا ومؤسساتيا
 الدبموماسي الجيد واستمرار البغيض، العنصري ونظامو الليتاإلح اإلسرائيمي لالستعمار
 بحق وجرائميم انتياكاتيم عمى االسرائيميين المسؤولين ومحاسبة مساءلة الى وصوال الفمسطيني

 ليست وقراراتيا الدولية الشرعية اقرتيا كما شعبنا حقوق أن عمى متواصل تأكيد في شعبنا،
 .اإلسرائيمية األحزاب بين والمقايضة لممساومة

 القانونية مسؤولياتو تحمل في الدولي المجتمع تباطؤ أنفي بيان صحفي، واعتبرت الوزارة
 اإلحتالل تشجيع وفي الصراع، أمد إطالة في بوضوح ساىم  ومعاناتو شعبنا اتجاه واالخالقية

 أدى مما الدولية، ولمشرعية الدولي لمقانون المخالفة االستعمارية مخططاتو تنفيذ في التمادي عمى
 ولقدرتو ألسسو تقويضاً  يكن لم إن برمتو، الدولي النظام مرتكزات في متسارع تآكل إحداث الى
 . األممية بالتزاماتو الوفاء عمى

 تسّيد ىو فمسطين دولة ألرض اإلسرائيمي اإلحتالل إلستمرار الحقيقي المعنى وأكدت الوزارة ان
 .الدولية والشرعية الدولي لمقانون بديال القوة وعنجيية الغاب شريعة

  وزارة الخارجيةالمصدر: 
 

 عمى أقدمت المتحدة الواليات إن ، منصور رياض. د المتحدة االمم لدى فمسطين مندوب قال
 . واحدة لسنة سنوات 3 من واليتيا تجديد مدة لتقميص ، األونروا وكالة ضد التشويشات بعض

 لتجديد الالزمة األصوات كسب في الوكالة تفشل ان  ،" فمسطين صوت" عبر منصور واستبعد
 مئة البالغ الذي المالي عجزىا تسديد تم حال في قصيرة فترة خالل خدماتيا تقديم مؤكداً  الوالية

 .المتحدة االمم في كبير سياسي بدعم تحظى انيا باعتبار العام ليذا دوالر مميون وعشرين
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 بحضور الجاري الشير من والعشرين السادس في ستجتمع الدول من عددا ان منصور أوضحو  
 تجاه المالية التزاماتيا إلعالن المجتمعة الدول امام المجال إلتاحة المتحدة لألمم العام االمين
 .نيويورك في الماضي حزيران شير في عنيا تعمن لم والتي الوكالة

  اذاعة صوت فمسطينالمصدر: 
 في القائمة أحرزتو الذي التقدم أن ،توما عايدة المشتركة العربية القائمة عن المرشحة أكدت

 نتنياىو بنيامين" الميكود" حزب لرئيس شديدة ضربة سدد ،66الـ اإلسرائيمية" الكنيست" انتخابات
 .التحريضية وسياستو
 استطاعت أن بعد رائع إنجاز المشتركة القائمة حققتو ما إن" وفاوكالة لـ حديث في توما وقالت
 لم النيائية النتيجة أن رغم" يترنح" نتنياىو أن إلى مشيرة جديد، من الجميور وثقة دعم كسب
 داخل وجوده عمى نتنياىو خالليا من يحافظ مفاجئات لحدوث إمكانية وىناك بعد، تصدر

 .بآخر أو بشكل الحكومة
ولفتت إلى أن القائمة المشتركة "لن تكون في جيبة أحد" ولم تقرر بعد في قضية منح توصيتيا 
برئاسة الحكومة ألحد، موضحًة أن القائمة لدييا جمسات لييئاتيا اليوم لمتباحث بالتطورات 

 . عطيات الجديدةوالم
 حزبي من كل حصل اإلسرائيمية، االنتخابات لجنة عن الصادرة النيائية شبو لمنتائج ووفقاً 

 26 عمى المشتركة القائمة حصمت فيما منيما، لكل مقعدا 36 عمى" أبيض-أزرق"و" الميكود"
 .مقعدا

 وكالة وفا المصدر: 
 

 ثانيًا : ممف الحكومة

 مجال في الدولية العمل منظمة في الخبير مع مجدالني، أحمد االجتماعية التنمية وزير بحث   
 التنمية وتعزيز االجتماعية بالحماية المتعمق التعاون بيميرانو، لوكا االجتماعية والرعاية الضمان

 وتوسيع وبناء السياسات صياغة في أساسي كمبدأ االجتماعية، الظروف وتحسين االجتماعية
 ذوي األشخاص حق دعم ذلك في بما تيميشا، األكثر الفئات لحماية تماعي،االج األمان شبكات
 .الوزارة من الرعاية تتمقى والتي السن، وكبار واألطفال اإلعاقة،

 ولأليتام، لممعاقين االقتصادي التمكين صندوق تفعيل عمى تعمل الوزارة أن إلى مجدالني أشارو 
 .لموزارة التابعة الشبيبة تأىيل مراكز وتطوير التنمية، نحو اإلنتاج حالة إلى لالنتقال وذلك



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-18                   االربعاءاليوم  : 

 ىذا في لمتعاون المنظمة واستعداد االجتماعية، الحماية نحو العمل أىمية بيميرانو أكد جانبو، من 
 .المجال

 وفاالمصدر: وكالة 

 
 واألسرى : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

قريبة  من  الطفمين سميمان ومحمد كمال بشر، األربعاءاعتقمت قوات االحتالل اإلسرائيمي، اليوم 
 . خالل عمميات دىم وتفتيش بالمحافظات الشمالية والقدسسمواد شرق محافظة رام اهلل 

 ، اليوم صباحالمستوطنين، عشرات اقتحم وفي اطار االقتحامات المتكررة لممسجد االقصى ،
 .المغاربة باب جية من المبارك، األقصى المسجد باحات

 مفوضية االعالم باألقاليم الجنوبية المصدر: 
 
، صباح اليوم ، عن استشياد المواطنة التي أطمق جنود االحتالل النار عميياعمنت وزارة الصحةأ

 عند حاجز قمنديا شمال القدس المحتمة.
إلى إصابتيا وكانت جنود االحتالل اإلسرائيمي أطمقوا، النار عمى سيدة قرب حاجز قمنديا ما أدى 

 .بجروح
وأظير فيديو انتشر عمى مواقع التواصل االجتماعي، قيام عناصر من شرطة االحتالل بإطالق 

 النار من مسافة قريبة عمى المواطنة التي لم تشكل أي خطر عمييم.
  وأشار شيود عيان، إلى أن المواطنة أصيبت بشكل مباشر، وتركتيا قوات االحتالل تنزف لوقت

 وكالة وفا  المصدر: 
 
  حزب حصول بعد االسرائيمية، االنتخابات في األصوات عدد من% 93 فرز نتائج أظيرت  
 المشتركة القائمة  حصمت فيما ،"الميكود" لحزب مقعد 32 مقابل مقعدا، 36 عمى" ابيض أزرق"

" ىتوراه ييدوت" حصل بينما ،"بيتينو يسرائيل"و" شاس" من لكل مقاعد 9 مقابل مقعدا، 23 عمى
 0" الديمقراطي المعسكر"و مقاعد، 2" غيشر – العمل"و مقاعد، 7" اليمين إلى"و مقاعد، 8 عمى
 .مقاعد
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 بيني لمعسكر مقعدا 26 مقابل مقعدا، 02 عمى اليمين معسكر يحصل بالنتيجةوبيذه النتيجة  
 ".اليسار – الوسط" عميو يطمق ما) غانتس

 
 84المصدر: موقع عرب

 

 : الممف العرب والدولي رابعاً 

 تعيد ما حسب األردن، غور إسرائيل لضم رفضيا ميركل، أنجيال األلمانية المستشارة أعمنت  
 .باالنتخابات فوزه حال نتنياىو، بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس

 إن برلين، في الثاني، اهلل عبد الممك األردني العاىل مع صحافي مؤتمر في ميركل، وقالت 
 مسار تيدد الخطوة ىذه مثل أن وتعتبر فمسطينية، ألراض «ضم عممية أي تعارض» حكومتيا
 . السالم
 قائالً  الكارثية،»بـ األردن غور ضم بخصوص نتنياىو تصريحات األردن، ممك وصف جيتو ومن
 سيكون ىذا. الغربية لمضفة محتمل بضم الخاصة بالتصريحات يتعمق ما تجاه لمغاية قمق أنا: »
 .«ومصر إسرائيل وبين واألردن، إسرائيل بين العالقات عمى قطعاً  مباشر تأثير لو
 :صحيفة الشرق االوسطلمصدرا

 النفط من السعودية إمدادات» عودة سممان بن العزيز عبد األمير السعودي الطاقة وزير أعمن 
 أن أمس، بجدة صحافي مؤتمر في وأضاف. «أرامكو مرافق عمى اليجوم قبل ما مستوياتيا إلى

 الشير ىذا خالل العالم في عمالئيا مع التزاماتيا بكامل تفي سوف» السعودية «أرامكو» شركة
 إلنتاج المممكة قدرة تعود أن عمى المزيج، أنواع بعض تعديل خالل ومن المخزونات، خالل من
لى الحالي،( أيمول) سبتمبر شير نياية يومياً  نفط برميل مميون 22  يومياً  برميل مميون 26 وا 
 عقب المائة في 2بـ انخفاضاً  النفط أسعار وسجمت. «المقبل( الثاني تشرين) نوفمبر نياية

 .«رويترز» وكالة وفق الوزير، تصريحات

 العام لالكتتاب الشركة أسيم طرح خطة أن الرميان ياسر «أرامكو» إدارة مجمس رئيس أّكد بدوره،
 أن السعودي، الطاقة وزير جانب إلى متحّدثاً  وأوضح. األخيرة باليجمات تتأثر ولن ،«مستمرة»
 .«شيء أي نوقف ولن ىو، كما مستمر العام االكتتاب»

 وكالة االنباء السعودية:لمصدرا



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-18                   االربعاءاليوم  : 

  

 

 

 االستيطانية البؤر وتفكيك االستيطانية األنشطة جميع إنياء إلى إسرائيل األوروبي، االتحاد دعا  
 .السابقة االلتزامات مع تماشيا ،6552 مارس/آذار منذ أقيمت التي

 مستوطنة إلقامة اقتراح عمى األحد االسرائيمية الحكومة موافقة عمى رداً  ،لو بيان في االتحاد وقال
 في المستوطنات جميع إن االردن، وادي في استيطانية بؤرة حاليا وىي" يريخو مفوت" ىي جديدة
 .الدولي القانون بموجب قانونية غير الشرقية، القدس فييا بما المحتمة، الفمسطينية األرض

 وتحديا الدولي، لمقانون خطيرا انتياكا تشكل أن نفذت، ما إذا الخطوات، ىذه شأن من: "وتابع
 ".المستدام السالم وآفاق اإلقميمي لالستقرار وتيديدا الدولتين، لحل

 في بما ،2927 عام قبل ما حدود في تغييرات بأي يعترف لن أنو عمى األوروبي االتحاد وشدد
 .الطرفان عمييا يتفق التي تمك بخالف بالقدس، يتعمق ما ذلك

 وفاوكالة :لمصدرا

 

 من أراض ضم نيتو حول نتنياىو بنيامين اإلسرائيمي الوزراء رئيس تصريحات ،مالطا أدانت
 .الغربية الضفة
 وشمال األغوار فييا بما الغربية الضفة من أراض ضم ابيال كارميمو مالطا خارجية وزير واعتبر
 إلرساء الوحيدة الوسيمة ىو األطراف متعدد حواراً  أن وأكد الدولي، لمقانون خرقاً  الميت البحر
 . حنانيا فادي مالطا لدى فمسطين دولة سفير أكد ما وفق األوسط، الشرق في السالم

 :وكالة وفالمصدرا
 
  اهلل عبد الممك ياألردن عاىلالو  ماكرون إيمانويل الرئيس إن بيان في الفرنسية الرئاسة قالت  

 .فمسطينية أراض   ضم بخصوص إسرائيمية تصريحات بشأن قمقيما عن عبراالثاني ،



  
 

 
 
 

 
 

 

    االربعاءاليوم 
6-12-2017 

 2019-9-18                   االربعاءاليوم  : 

 عمى البقاء عمى واتفقا الدولتين حل عن بديل ال أنو عمى التأكيد جددا» الزعيمين أن وأضافت 
 .التوتر في خطير تصعيد أي لتجنب المقبمة األسابيع خالل وثيق اتصال

أىمية تكاتف الجيود  عمىكد أن الممك عبد اهلل أ  األردني الممكي الديوان عن صادر بيان وقال
الدولية إزاء رفض كل اإلجراءات أحادية الجانب التي من شأنيا تقويض حل الدولتين باعتباره 
الحل الوحيد لمصراع، والذي تقوم بمقتضاه الدولة الفمسطينية المستقمة عمى خطوط الرابع من 

 .إسرائيلوعاصمتيا القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسالم إلى جانب  2927حزيران عام 
موقف فرنسا واالتحاد األوروبي الداعم لحل الدولتين، مشددا عمى أىمية عبد اهلل وثمن الممك 

 .توحيد المواقف الدولية بيذا الخصوص

 ، وكالة االنباء االردنية رويترزوكالة :لمصدرا

 
 

 خامسًا : حدث في مثل هذا اليوم 

 

 سمطات قبل من محاضراً  22 طرد تدين الوطنية النجاح جامعة -2986  -9- 28   
 .الفمسطينية التحرير منظمة من البراءة عمى التوقيع لرفضيم اإلسرائيمي االحتالل

 
 السادات أنور المصري الرئيس بين ديفيد كامب معاىدة عمى التوقيع – 2978 -28-9   

 باسم وعرفت ، كارتر جيمي األمريكي الرئيس بحضور بيغن مناحيم االسرائيمي الوزراء ورئيس
 . فيو وقعت الذي المنتجع

 
 

 
 انتهت النشرة اليومية  

 الجنوبية باألقاليممع تحيات مفوضية االعالم والثقافة 

https://fatehinfo.net/post/154553

